
 

  در مورد تحوالت اخير در منطقه )توفان(بيانيه حزب کار ايران 
 !هموطنان عزيز 

آن، حزب ترور قاسم سليمانی توسط بانيان طالبان و داعش و واکنشهای جهانی و ايرانی نسبت به
را بر آن داشت تا بار ديگر مواضع اصولی خود را در اين زمينه بيان کرده و ) توفان(کار ايران 

از جانب آمريکا در   ام ضد بشری و تروريستی دولتی راصحت آنرا نشان داده و تاثيرات اين اقد
و " دموکرات"ظاهر جهان و ايران بررسی کند و در خاتمه نقش اپوزيسيون خودفروخته و به

 .های ايرانی بودند را برمال نمايدرا که مترصد ايفای نقش داعش" انقالبی"
 

 
 

 قاسم سليمانی و تشييع جنازه  ميليونی 
رات اجتماعی فعاليت وی را بيان کنيم تا آگاهانه و افشاءگرانه، برضد تبليغات ما ابتداء بايد تاثي

آيد، امپرياليسم و صهيونيسم که ازحلقوم ايرانيان آلت دست اين بنگاههای امپرياليستی بيرون می
  .اقدام کرده باشيم

تجاوز  انو يکی از فرماندهان مهم و برجسته ايران بود که در زم سردارسليمانی يک مقام رسمی
عراق برای حفظ تماميت ارضی ايران  نظامی عراق به ميهن ما عليه ارتش متجاوز رژيم بعث

داوطلبانه به جبهه رفت، جنگيد و به تدريج به يک شخصيت صاحب نام نظامی واستراتژ ايران 
 . بدل گشت

ين عهده گرفت و آنهم در زمانيکه اقاسم سليمانی رهبری مبارزه برضد داعش را نيز به
قاسم سليمانی با . تهران برسانندتروريستهاِی آمريکا ساخته، راهی بغداد شده بودند، تا خود را به

چشم دوستان داعش الشعبی که خواری بهنظامی حشدتشکيل جبهه واحد و تاسيس سازمان شبه
ا نيز از بنياد را در عراق برکند و نه تنها ملت ايران، بلکه ملت عراق راست، بنيان اين سيل بی

 قاسم سليمانی نه. جان خريددست وجود اين جانواران رها ساخت و کينه همه ياران داعش را به
-تنها در نزد بخش مهمی از مردم ايران، بلکه در تمام منطقه و در نزد بسياری رهبران جهان به

ا چند دست و موثر در مذاکرات دو و يعنوان يک مرد جنگی و همزمان يک فرد ديپلمات چيره
بخشی از مردم ايران برای قاسم سليمانی احترام ديگری قايل . جانبه قابل احترام و محبوب بود

اين عامل . کردندها جدا میها و الريجانیها، رئيسیها، رضائیبودند و حسابش را از قاليباف
و گوئی نابينا اند احساسات مردم ايران بيگانهاساسی محبوبيت سليمانی را ايرانيانی که نسبت به

  ٣ ادامه در صفحه... گيرندعلت ذهنيگری مزمن ناديده میاند، بهبوده و از کره مريخ آمده
  

  پيونديده، حزب طبقه کارگر ايران ب)توفان( حزب کار ايرانبه
 

  ســال بيستم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠٢٠ ژانويه ١٣٩٨ه  مابهمن  ٢٣٩ماره ـش

 

    

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

  غولی در بطری
از شورش  یدرسهاي

  ١٣٩٨آبانماه 
تعيين شعارهای تاکتيکی حزب ما 

صحت ارزيابی ما از منوطست به
تحوالت اخير . موقعيت سياسی ايران

ايران که با حضور چند صد هزار نفره 
ض، گرسنگان و پابرهنگان مردم معتر

ای برای ما بپا شد، درسهای آموزنده
آن توجه کرده و دارد که بايد به

شعارهای تاکتيکی خويش را بر اساس 
در . وضعيت سياسی کنونی تعيين نمائيم

شورش اخير آبان نيز عمل از تئوری 
اين شد که عامل پيشی گرفت و منجر به

ذهنی و نيروهای آگاه انقالبی وضعيت 
  .روز کنندو تحليهای خويش را به

درسهای شورش مردم در آبانماه 
نشان داد که رژيم جمهوری  ١٣٩٨
چه حد داری اسالمی حاکم تا بهسرمايه

آمادگی تمرکز نيرو و سرکوب 
آميز مبارزات و اعتراضات خشونت

مردم را دارد و برای روز مبادا حساب 
هرچه اين مبارزات . باز کرده است

گردد، خشونت ضد انقالب قهرآميزتر 
اين . تر خواهد شدمتمرکز و فشرده

نيروهای سرکوب شامل سپاه پاسداران، 
ها، عوامل لباس شخصی، لومپن بسيجی

پرولتاريا، باندهای مخفی تروريستی 
فدائيان اسالم که چندين هزار نفرند و 
نيروهای سرکوبگر ضد شورش که تا 

تجهيزات مدرن مجهزند و دندان به
ان انتظامی و سرانجام حتی مامور

در پيشگيری از . ارتشی خواهد بود
مبارزه مردم تمام نقاط راهبردی و مهم 

های دوربين  ها را باشهرها و جاده
  ٢صفحه   درادامه ...چهره شناس 
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  ...غولی در بطری 
طوريکه بعد از سرکوب و اند، بهکردهتجهيز 

آرامش در خيابانها، تازه پيگرد مبارزان و 
معترضان بر اساس بررسی تصاوير و اطالعاتی 

آوری نموده که در اين مدت با حوصله جمع
سياست سرکوب رژيم در تمام . بودند، آغاز شد

 .ها سازمانيافته و حسابگرانه بودعرصه
غافلگيری رژيم تنها از دامنه اعتراضات، 

  .سرعت گسترش و عمق آن بود
اين تظاهرات نشان داد که درجه نارضائی مردم 
بسيار گسترده و در سراسر ايران دامن گستر 

های کوچک نيز حتی به شهرها و قريه. است
دامنه اين اعتراض کشيده شده است و مسلما 

جازی وسايل ارتباطات جمعی مدرن و شبکه م
در اين . انددر اين تحول نقش اساسی بازی کرده

طور عمده اقشار فرودست اعتراضات که به
جامعه را در برگرفته است، مرزهای قومی، 

ای ايفاء نکردند، بلکه همه نقش تعيين کننده
خورند و کسانی را که در دريای فقر غوطه می

ميليون نفرند، در  ۶٠اعتراف آقای روحانی به
اين نيروی بالقوِه شورشی غولی . است برگرفته

-است در بطری که پشت رژيم جمهوری سرمايه
  .لرزاندداری اسالمی را می

درس شورش آبان نشان داد که مردم آماده 
اند و حاضرند برای تحقق خواستهايشان جانبازی

. لبشان رسيده استجان مردم به. قربانی دهند
و گرانی کمر شکن، فقر، تبعيض، رياکاری 

دروغگوئی، عدم پذيرش مسئوليت و پاسخگوئی 
بازی، احتکار، ستيزی، پارتیمردم، قانونبه

ای و فرار از مجازات و قاچاق، راهزنی افسانه
آتش خشم مردم را زائی هستند که ، مواد آتش...

و اين امر موقتی نيست و . سازندور میشعله
-رژيمی که بر اين اساس خانواده مافيائی سرمايه

تواند دزدها و دارانه خود را بنا کرده است، نمی
بست رژيم اين خود بن. مفسدان را دستگير کند

سرکوب، بازهم سرکوب و سرانجام نيز . است
فرجام رژيم است، زيرا طغيان سرکوب، آينده بی
گردد در فروپاشی نظام منجر میعمومی را که به

  . پروراندبطن خود می
 ١۵بشود آنرا با قيام شورش آبانماه که شايد 

خرداد از يک منظر مقايسه کرد، نقطه عطفی در 
داری جمهوری اسالمی رژيم سرمايهبرخورد به

در شرايط امروز است که از نفرت انباشته شده 
گيرد که آثارش بر سر در ميان مردم نشات می

فضای نفرت . هر کوچه و بازاری آويخته است
است و مردم  از اين رژيم همه جا را فراگرفته

اند که با خشونت ضد انقالبی رژيم بايد با فهميده
  .آمادگی و تدارک مقابله نمايند

اين فشار مردمی طبيعتا از ديد حکام ايران پنهان 
اين بار سخن بر سر طبقه متوسط . نمانده است

مبارزه نيست، پای طبقه کارگر و زحمتکشان به
-شود و شعارهای ضد سياست سرمايهکشيده می

دارانه نئوليبرالی در فضا پيچيده است و اين گواه 

باشد که ترس حاکميت را استمرار مبارزه می
آنان مانند دوران " روشن بينان. "دهدافزايش می

پهلوی بار و بنديل خويش را برای فرار آماده 
شرکت وسيع مردم در مبارزه شکاف . کنندمی

 بخشددرون حاکميت را افزايش داده و تعميق می
يک بار جستی "کند که و آنها را متوجه می

ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر تو دستی 
فهمند که عوامل دورانديش حاکميت می". ملخک

تواتر اين مبارزات افزايش يافته و فواصل آن 
  .    شوندکمتر می

های مردم در ما آموخت که تودهشورش آبان به
صی اين مبارزه دورنما نداشتند و خواست مشخ

را که همه مردم را به دور آن گردآورند و 
ها زمانی که توده. تمرکز نيرو بخشند هويدا نبود

کردند و يا سنگری را فتح ای را تسخير میاداره
نمودند، همواره اين پرسش برای آنها مطرح می

توانستند به اين و آنها نمی" بعدش چی؟"بود که 
ح فت. پاسخ مناسب بدهند" بعدش چی؟"پرسش 

ها هر سنگر و فتح خيابانها و ميادين و کالنتری
اعتراضات در . بست بودبرای آنها آغاز بن

تر است، ولی نخستين روزهای آن طبيعتا گسترده
-با گسترش و شدت سرکوب از طرفی و بی

های معترض از سوی ديگر، اين تودهبرنامگی 
. دهدخويش را نشان می یايدورنم بی ،تحرک

-ز جنگ و گريز روزانه بهمعترضی که پس ا
است در روز دوم هنوز نيز  خانه خويش رفته

خيابانها و اعتراضات را آمادگی پا گذاردن به
-بی"تدريج از روزهای بعد به دارد، ولی به

نشين برد و خانه اين نوع مبارزه پی می" فايدگی
  .شودمی

درس اين شورش يکی اين است که توده قيام 
بايد . سياسی داشته باشدکننده بايد دورنمای 

آنها هدفهای مشخص دارا باشد که برای نيل به
فعاليت و بسيج کند و شعارها و جنگ و 
گريزهای خويش را بر اساس اين سياستها تعيين 

اگر مسئله کسب قدرت سياسی مطرح است . نمايد
بايد با خواستهای مشخص کسب قدرت سياسی 

وئی رود سميدان آيد و هر روز و هر ساعت بهبه
که بخشی از اين قدرت را کسب کند و امکان 

کند رژيمی که شبانه روز سرکوب میتنفس به
بايد اداره راديو تلويزيون و يا مواضع . ندهد

با اعتصاب عمومی از . راهبردی را اشغال کند
واحدهای دشمن جلوگيری رسيدن سوخت به

نمايد، توليد را در دست بگيرد و خود را برای 
ن که تدارک آنرا بايد از قبل ديده باشد، مسلح شد
در اين زمان، کسب هر سنگر آغاز . آماده کند
بست نيست، گام نخست برای فتح يک بن

-اين دورنما در کار توده. سنگرهای بعدی است
های مردم غايب بود و حتی خواستهای مشخصی 
از جمله اينکه بهای بنزين بايد کاهش يابد و يا 

يس جمهور بايد استعفاء دهد وزير کشور و يا رئ
حتی بيان . خوردچشم نمینيز در مبارزه آنها به

مردم توانست بهاين خواستها و طرح آن می

دورنما دهد، آنها را متمرکز و متحد گرداند و 
  .حد جنبش گرددمانع پراکندگی و خودجوشی بی

بزرگترين درس شورش آبانماه نشان داد که همه 
برای . شوندرکوب میجنبشهای فاقد رهبری س

نيروی رهبری کننده و پيروزی در انقالب به
. عامل آگاه سياسی و يا شرايط ذهنی نياز است

جنبش مردم برای اينکه پيروز شود بايد 
در . ستادفرماندهی در اين جنگ داشته باشد

جنگی که ميان طبقات فرودست و حاکمان 
 بايستی در اين نبردگيرد، فرودستان نيز میدرمی

رهبر و يا توده بی. سرداران خود را داشته باشند
  . پيروزی نيستندسپاه هرگز قادر بهرهبران بی

ويژه طبقه درس اين شورش اين است که به
سازمان نخستين . سارمان نياز دارد-کارگر به

اسلحه طبقه کارگر است که نيروی وی را 
مردم در . کندمتمرکز کرده و آماده مبارزه می

رزه آموختند که هم رهبر کم دارند و هم اين مبا
سازمان ندارند و اين دو دستآورد بزرگ اين 
مبارزه مردم است که بايد بر آن تکيه کرد، آنرا 

  .جهت برباد نرفته باشدتبليغ کرد تا جان شهدا بی
درس ديگر اين شورش آن است که ما بايد 

ويژه بکوشيم بخشی از نيروهای مسلح رژيم و به
های الم و غيرفاسد را چه در ميان اليهبخشهای س

پائينی پاسداران، بسيجيان و ارتشيان که از احاد 
اند جلب کرده و در جناح دشمن شکاف ايجاد ملت
درس انقالب بهمن نيز همين بود و ارتش . کنيم

هزار نفره شاهنشاهی در مقابل قدرت  ۴٠٠
ما بايد بکوشيم که . های مردم ذوب شدعظيم توده

ت جسمانی برای درگيری و نابودی سران قدربه
دشمن متوسل شويم و آنها را در شرايط الزم 

نيست کرده برای ايجاد تزلزل در ميانشان، سربه
مهم  و حتی با اعمال قهر انفرادی به اين وظيفه

ای سازمانيافته که تاکتيک ترور توده. نايل شويم
مصالح جنبش عمومی  اجرايش در خدمت 

-و با نظارت صورت پذيرفته که بهانقالبی باشد 
منجر نشود بحثی است که نه " اوباشانه"تعبيرات 

کند بلکه از تجربه تنها لنين از آن در قيام ياد می
در انقالب بهمن نيز . آيدزنده انقالب بهمن برمی

چنين بود و ترور بخشی از ارتشيان در پايگاه 
اين . تزلزل درون ارتش منجر شدلويزان به

را فقط شرکت مردم در مبارزه، درجه وظيفه 
تر از همه سازمان متشکل فداکاری آنها و مهم

  . انقالبی و رهبری اين سازمان انجام خواهد داد
دسامبر : "گفتلنين با استناد به مارکس می

صحت يکی ديگر از اصول عميق مارکس را که 
طور اند، بهاپورتونيستها آنرا فراموش کرده

قيام فن : اين اصل حاکی است. دنمايانی تاييد کر
اين فن هم عبارتست از   است و قاعده عمده 

آميز که بايد با از جان گذشتگی جسارت تعرضی
-ما اين حقيقت را به. و عزم راسخ انجام گيرد

ما اين فن و اين . اندازه کافی فرا نگرفته بوديم
هر قيمتی که باشد را نه خودمان قاعده تعرض به

  ٣ادامه در صفحه  ...موخته وقدر کافی آبه

 ، بدست مردم ايرانیاسالم یجمهور یدارسرنگون باد رژيم سرمايه
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  ...غولی در بطری
ما اکنون بايد با تمام . ها ياد داده بوديمتودهنه به 

جلدی  ۴منتخبات " (انرژی جبران مافات بنمائيم
 صصآثار لنين به فارسی جلد اول، قسمت دوم 

١٩-١٩٧۶.(  
دورنمائی و فقدان اين سخنان لنين همان فقدان بی

در شورش کنونی آبانماه  تاکتيک متناسب با آن
تعرض زمانی مفهوم دارد که هدف روشن . است

. باشد و دورنمائی در پيش پای جنبش قرار بگيرد
صرف فرونشاندن خشم فردی و يا گروهی و 
التيام هيجانهای درونی هر چقدر هم موجه باشند، 

زيرا . دورنما نيست و تنها فرجامی زودرس دارد
شود اراده هدف می تنها با دارا بودن دورنما و

تعرض هدفمند داشت و تعرض کرد و تعرض به
  .نتيجه رسانيدرا به

بزرگترين دستآورد شورِش آبان اين است که 
-جنبش مردم ايران برای غلبه بر رژيم سرمايه

-حزب طبقه کارگر بهداری جمهوری اسالمی به
طبقه . حزبی مارکسيستی لنينيستی نياز دارد

دم توپ بورژوازی کارگر بدون حزب گوشت 
 ايدئولوگهای بورژوازی با لباسهای به. است

-ظاهر کارگری طبقه کارگر را از پيوستن به
کنند دارند و برای آنها موعظه میحزب باز می

که آنها خودشان بايد خود را بدون تشکل و حزب 
آنها به طبقه کارگر . طبقاتی خودشان آزاد کنند
شوروش آبان تجربه . پيشنهاد خودکشی می دهند

اين ترهات و تبليغات شوم و مشکوک بورژوائی 
بيند که بدون طبقه کارگر می. را رسوا ساخت

سازماندهی و رهبری حزب ماهيتا کمونيستی 
. آزادی خويش و ساير ستمديدگان نيستقادر به

-از اين تئوری همواره) توفان(حزب کار ايران
 لنينيستی حمايت کرده و طبقه –های مارکسيستی 

نما برحذر داشته کارگر را از اين دشمنان دوست
برای کسب دستآوردهای بيشتر و موثرتر . است

حزب کار ايرن در شورشی که در راه است به
سينه عمال بورژوازی در پيونديد و دست رد بهبه

جنبش کارگری بزنيد که تنها برضد حزبيت و 
خ دان تاريزبالهاين عده به. کنندکمونيسم تبليغ می

داری طول عمر رژيم سرمايهآنها به. تعلق دارند
  . افزايندحاکم می

****  
  ...)توفان(بيانيه حزب کار ايران 

   .      تهاجل می زنندو يا خود را به
عراق چه به ف از سفر سليمانیهد

  بود
براساس اسنادی که مطبوعات جهان منتشر 
کردند و سخنان آقای عادل المهدی نخست 

عنوان مسئول ق، آقای سليمانی بهوزير عرا
دعوت دولت مذاکره با عربستان سعودی به

وی در . اين کشور سفر کرده بودعراق به
يک مصاحبه مطبوعاتی دروغهای آمريکا 

آنها اطالعات دقيقی "را که مبنی براينکه 

-اند که سليمانی برای ترور آمريکائیداشته
ب را برمال کرد، کذ" عراق آمده استها به

  : محض خواند و اعالم کرد
گويم که ساعت برای ثبت در تاريخ می"

سردار (هشت صبحِ شهادت، با اين شهيد 
 .جلسه داشتم) سليمانی

-می: وی درباره محتوای اين جلسه گفت
ای را از سوی عربستان خواستم پاسخ نامه

دهم که درباره تحوالت عراق و شهيد بهبه
 ."برقراری صلح در منطقه بود

اقعيت اين است که دولت ايران مدتهاست و
آشوبی که آمريکا در منطقه کند بهتالش می

ايجاد کرده است و مسئوليت مستقيم تشنج 
. عهده دارد، پايان بدهددر منطقه را به

هزار کيلومتر  ٨امپرياليسم آمريکا از 
ها پايگاه نظامی و منطقه آمده و دهدورتر به

د کرده، دور ايران ايجاتروريستی به
ممالک منطقه را اشغال نموده و بر ضد 
حکومتهای رسمی، قانونی و مشروع اين 

-چيند و خرابکاری میکشورها دسيسه می
کند و امنيت منطقه را ملعبه دست خود 

زدائی در منطقه، سياست تشنج. کرده است
ممانعت از جنگ و در خواست خروج 
قوای خارجی از منطقه، ايجاد پيمان 

ترک با ممالک ساحلی خليج همکاری مش
فارس برای برقراری امنيت خليج فارس و 

ايران دولت  نظاير آنها از سياستهای کنونی
در  اين سياستها اگر عملی شوند .است

مردم و  ،ینفع منافع ملدرجه نخست به
-بر خرابه. طبقه کارگر ايران خواهد بود

های ايران که در آن مبارزه طبقاتی ممکن 
 صهيونيست و  جغدهایتنها نيست، 

ايران خواهند  اپوزيسيون خودفروخته
  . خنديد

اسرائيل تنها کشوری است که از آشوب 
برد و خواهان آنست هر جا منطقه سود می

مشام بوی مصالحه و همکاری و صلح به
رسد در تخريب آن کوشا بوده و در می

-اقدامات تحريک. آفرينی کندمنطقه جنگ
ائيل در عراق، بمباران آميز مستمر اسر

سوريه، هدف گرفتن کشتی ايران در 
-بحرالحمر با موشکهای خود تا آن را به

گردن عربستان سعودی بياندازد و آتش 
جنگ را تيزتر کند و ساير خرابکاريهای 

-اسرائيل در خليج فارس با سياست جنگ
همه در خدمت آنست که از ... افروزانه و

اين . يری کندايران جلوگنزديکی اعراب به
راهبردی در منطقه دارد و  نزديکی اهميت

-کند و بهجنبش آزاديبخش فلسطين را تقويت می
خودسری اسرائيل دهانه خواهد زد و ديگر موفق 

نفع اهداف نخواهد شد از تفرقه در منطقه به
آفرين خودش سوءاستفاده طلبانه و تشنجتوسعه

حبت اين است که مطلعان سياسی از اين ص. نمايد
ملعبه دست مشاوران کنند که ترامپ بهمی

خواست تعمق بهصهيونيست خود بدل شده و بی
اسرائيل بدون دورانديشی و تفکر در باره نتايج 

در ترور قاسم . اين اعمالش تن در داده است
صهيونيسم مستقر در  ناپاک ستاند یانسليم

همين موجب شده که . خوردچشم میاسرائيل به
مخالفت در درون حاکميت  حتی موجی از

آمريکا برضد تصميم ترامپ بلند شود که آمريکا 
جنگی ناخواسته و غيرمشروع و بدون را به

  .کشانداجازه کنگره می
اين اقدام تروريستی و برخورد جهان به

 جنايتکارانه
حزب ما ترور قاسم سليمانی که با مقام شناخته 
شده رسمی و دولتی  برای مذاکره با کشور 

يگری عازم عراق بوده است و آقای ترامپ د
دستور آنرا صادر کرده است را شديدا محکوم 

کند و آن را نماد بارز تروريسم دولتی در می
اين اقدام جنايتکارانه ترامپ نقض . داندجهان می

رسميت شناخته شده روشن حقوق ملل، موازين به
جهانی و لگدمال کردن يک دستآورد بشريت و 

دولتهای جهان حق ندارند . جهانی استتوافقنامه 
ميل خود و تبهکارانه با اعضاء ساير دول را به

هم پيوند زده و نقض همه اصولی که جوامع را به
آميز آنها را در کنار هم اصل همزيستی مسالمت

  . پذيرفته با اقدامی جنائی نابود کنند
ايم و حق حاکميت ملی همانگونه که بارها گفته

يک حق کنيم تر تکرار میيقبرای فهم عم
 مستقلاست که همه کشورهای جهان  دموکراتيک

، رشانايدئولوژی، بزرگی و کوچکی کشو از
ماهيت دولتها، دين، نژاد، زبان مبانی فکری، 

اين که . از آن با حقوق مساوی برخوردارند... و
جمهوری اسالمی کشوری اسالمی و يا واتيکان 

از درجه ارزش حقوق  کشوری مسيحی است،
ثبت اين حق در منشور . کاهداين کشورها نمی

ملل متحد خونبهای انسانهائی است که در دو 
آقای . تعداد ميليونی جان دادندجنگ جهانی به

ترامپ اين دستآورد مهم بشريت را با يک فرمان 
بعد از اين . زباله دان تاريخ افکنده استقتل، به

استثنای الک جهان بهاقدام تبهکارانه، همه مم
اسرائيل، اين اقدام را نادرست دانسته و محکوم 

اعتراض دست زد، دبيرکل سازمان ملل به. کردند
دست زيرا از فردای ترور سردار سليمانی به

بزرگترين تروريست تاريخ بشريت، جهان ديگر 
در هرج و مرج فرورفته، ناامن شده است و هيچ 

در جهان  رئيس دولت و مقام رسمی کشوری
تواند در خانه، ديگر مصونيت جانی ندارد و می
-قاضی"دستور محل کار و يا هواپيمای خود به

قتل جهان با موشک سرنگون شده به" القضات
از اين تاريخ قانون جنگل در جهان حاکم . برسد
حزب ما همين موضع را در زمانی داشت .  است
  ۴ادامه در صفحه  ... رهبرانکه 

و حق  ناقض حقوق اساسی انسانهامتجاوز، امپرياليسم آمريکا تروريست، 
 بشريت است و دشمِن شماره يک حاکميت کشورها
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  ...)توفان(کار ايران بيانيه حزب 
آمريکا، سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ايران  

را که يک مقام رسمی و دولتی در ايران است، 
. آن زدندتحريم کرده و سپس اتهام تروريستی به

 قرار دادن سپاه در فهرست تروريسم آمريکا
(FTO)  در زمان ترامپ،  ٢٠١٩آوريل  ٨در

توسط  ١٣٩٠ادامه تحريم اين مقام در خرداد 
گوئی کرد که حزب ما پيش. باشدباراک اوباما می

اگر کسی به بهانه دشمنی با جمهوری اسالمی بر 
ايران  ها چشم بپوشد و حقوق قانونیقانونیاين بی

را صرفنظر از ماهيت حکومت حاکم ناديده 
بگيرد به منافع ملی  و مردم کشورش خيانت 

اران کرده است و ما امروز با صف اين خيانتک
  .اپوزيسيون روبرو هستيم

دفاع از حق حاکميت ملی و يا حقوق 
ماهيت حکومتها وابسته دموکراتيک به

 نيست
حقوق . ايماين امر را ما بارها توضيح داده

فقط مستبدان و . بردار نيستدموکراتيک تقسيم
فاشيستها اين حقوق همگانی را در دنيای کنونی 

مرد مساوی حقوق زن و . شناسندرسميت نمیبه
است چه زن از طبقه کارگر و يا زن از طبقه 

اين امر بديهی در مورد حق . بورژوا باشد
حاکميت ملی و حقوقی که مربوط به کشور ما 

با تکيه به نوع و . کندايران است نيز صدق می
شود و نبايد از اين حقوق ايدئولوژی حکومت نمی

که متعلق به ايران به عنوان يک کشور واقعی 
کسی که مدعی است . جود دارد صرفنظر کردو

تبهکار است و نبايد هيچ   رژيم جمهوری اسالمی
رسميت شناخت انقالبی حقوقی را برای ايران به

نيست مرتجعترين همدست ناقضان حقوق در 
جهان يعنی همدست امپرياليسم و صهيونيسم 

روند ولی ايران زنده آيند و میدولتها می. است
که به بهانه مخالفت با جمهوری  ماند و آنهامی

پذيرند طبيعتا دشمنان اسالمی هر خيانتی را می
   . مردم ايران و ميهن خود هستند

 نمايش اعتراض ميليونی مردم ايران
ايران رسيد، وقتی خبر ترور قاسم سليمانی به

جامعه جوشيد از اين جهت که ملت بيدار ما 
-میتحقير و نقض حق حاکميت ملی ايران را برن

-ايران بهملتی که در آبانماه برای عشق به. تابد
خيابانها آمده بود و جانش را برضد نظام 
سرکوبگر حاکم از دست داد، حاضر نشد به بهانه 

توزی و خونخواهی از رژيم حاکم، منافع کينه
کشورش را که برايش آماده فداکاری بود، زيرپا 

رقص و بگذارد و برای تروريسم ترامپ به
ايران را تنها  مجازات حاکميت. بی بپردازدپايکو

. کند و نه ترامپ و نتانياهوملت ايران تعيين می
اين پيام را ملت ايران برای همه گردنکشان 

. و اپوزيسيون دريوزه ايران ارسال داشت جهان
اند  از غرور ملی سرشارند و مردم ميهن دوست

کنند ا میدحساب ايران را از جمهوری اسالمی ج

ضرند در مقابل تجاوز بيگانگان يکپارچه و حا
ملت ايران ملتی نيست که يکشبه . مقاومت نمايند

از زير بته سبز شده باشد، ملتی دارای تاريخی 
سال است و از غرور  ٢۵٠٠به قدمت حداقل 

. ملی برخودار بوده و دارای هويت روشنی است
تگی بدون آمريکای قلدر منش و اسرائيل ساخ

توانند اين قدرت حافظه هويت و تاريخ نمی
. درستی تشخيص دهندتاريخی مردم ايران را به

مردم ايران نه تنها دارای تاريخ باستانی بوده که 
دستآوردی برای بشريت است، بلکه در تاريخ 

بانی انقالب مشروطيت، مبارزه  معاصر جهان
ام تير، یضد استعماری سالهای بيست، قيام س

خرداد، انقالب بهمن و همين آخری شورش  ١۵
چنين ملتی هرگز . اندبوده ١٣٩٨قدرتمند آبانماه 

منافع ايران را در پای همدستی با بيگانگان 
ملت ايران هرگز آرزوی . کندقربانی نمی

حکومت نوع ترامپی و يا نتانياهوئی را در ايران 
از  ملت ايران حساب جمهوری اسالمی را. ندارد

ايران جدا کرده و تروريسم جهانی را ناجی ايران 
حضور مردم در خيابانها، همه محاسبه .  داندنمی

آنجلسی، بازيگران های لوسامپرياليستها، رسانه
های خودفروخته فضای مجازی و همه رسانه

شان در حجم اپوزيسيونی که فقط قدرت حرافی
د کننپولی است که از منابع خارجی دريافت می

اعتبار ساخت، اپوزيسيون خودفروشی که ادعا بی
" براندازی"برای " جبهه سوم"خواهد دارد می

و هم با " بجنگد"ايجاد کند تا هم با آمريکا 
اين اپوزيسيون بعد از حضور . جمهوری اسالمی

ميليونی مردم ايران  بر عليه تجاوز آمريکا، 
سپاهی از کار درآمد که فقط بايد بی" سردار"

ستون پنجم آمريکا را ايفاء و در پا رکابی  نقش
ما بارها گفته بوديم و . ايران حمله کندآنها به

کنيم دو جبهه بيشتر نيست يا در کنار تکرار می
مردم برضد دشمن خارجی و داخلی و يا حضور 
در صف دشمنان خارجی و مبارزه با ايران و 

چقدر .  مردم ايران، صف سومی وجود ندارد
خواهد که فرمان قتل قاسم سليمانی میفرومايگی 

نام ترامپ مورد تائيد دست تروريستی بهرا به
قرار بدهيم و اين قانون جنگل را تنها با انگيزه و 
کينه نسبت به جمهوری اسالمی در جهان توجيه 

رسميت بشناسيم و برای ترامپ دست کرده و به
سقوط به دره عميق خيانت و . زده و هلهله کنيم

اين جريانها . شودفتی از اين واضحتر نمیصدون
بهمان اندازه جمهوری اسالمی خطرناک هستند 
که در زمان تشنج از پشت به ملت ايران خنجر 

  . زنندمی
شگردهای اپوزيسيون خودفروخته و 

 دون مايه
همه شاهد بودند که ترامپ اعالم کرد من ميراث 

ی اين همان ترامپ. کنمفرهنگی ايران را نابود می
. است که ملت ايران را تروريست ناميده بود

فورا اپوزيسيون خودفروخته که متوجه فاجعه 
شد نه تنها با افشاء شده بود و زيرپايش خالی می

دست نزد، بلکه به توجيه  و انتقاد از ترامپ 
آنها مدعی شدند که . جديد وی برآمد ايتجن

فهمد ترامپ حتی حرف خودش را نمی
بوده است و سپس " ميه قمحوزه عل" ومنظورش

مدعی شدند که منظورش اماکن دينی بوده است 
توگوئی مساجد چندصدساله ايرانيان بخشی از 

چقدر يک مغز بايد . ميراث فرهنگی ايران نيست
اين فضاحت را . آلوده باشد تا چنين بپندارد

اپوزيسيون خودفروخته و مزدور ايران زمانی 
همه  کرد کهبرای فريب مردم اعالم می

مطبوعات جهان اين حرف ترامپ را مورد انتقاد 
قرار داده از ميراث فرهنگی ايران حتی به 
عنوان افراد خارجی دفاع کرده و مسئول سازمان 

در سازمان ملل با محکوم کردن سخنان   يونسکو
ترامپ اقدام به اين عمل را جنايت جنگی اعالم 

  :متن اظهار نظر چنين است. کرد
اند کانی وجود دارند که باستانیم ٢٠در ايران 

ميراث فرهنگی جهان از جمله تخت جمشيد که به
ها بعد از سال اين مکانخسارت به. تعلق دارند

شماره مطابق مصوبه شورای امنيت به ٢٠١۵
روشن ". شودجنايت جنگی محسوب می ٢١٩٩

است که جنايتکار جنگی يعنی دونالد ترامپ بايد 
سيون مزدور در مقابل ولی اپوزي. محاکمه شود

زند و واقعيت ايستاده و برای ترامپ دست می
قدری فرومايه است که حتی وقتی ترامپ در به

اثر فشار افکار عمومی جهان و دولتها بيان کرد 
که اگر اين کار غيرقانونی است وی صرفنظر "

گويد، بازهم اين که البته دروغ می" کندمی
  .نيست قبول خيانتشاپوزيسيون حاضر به

شدت از وسعت حضور اين اپوزيسيون که به
سرگيجه دچار است نخست مردم برضد آمريکا به

صحبت آنها در . منکر حضور ميليونی مردم شد
زد و سپس تخفيف حدود چندهزار نفر دور می

دادند و مدعی شدند همه اينها را با اتوبوس 
اند يا تصاوير ساختگی است و سرانجام که آورده

دشنام به مردم ن از غضب بادکرد بود بهرگهايشا
. های هيتلر مقايسه کردندپرداختند و آنها با نازی

ببينيد اين اپوزيسيون مزدور چقدر حقير و 
در دشمنی با مردم روی دست . خوفناک است

  .جمهوری اسالمی آنهم برسرکار نيآمده زده است
 تئوری برای توجيه خيانت ملی

های "چپ"ی و ضدانقالب مجاهد، شاه الله
خيانتکار اسرائيلی و مزدور ممالک هلند، آمريکا 

مصالح ملی و اسرائيل يک تئوری برای خيانت به
تبهکاری، استناد به اند و آن اينکه باايران ساخته

سرکوبگری و فساد جمهوری اسالمی دست زدن 
جاسوسی  . بهر عمل خائنانه ای درست است

برای آنها مجاز ... دروغگوئی، اتهام زنی تفتين و
 و فاسد، است زيرا جمهوری اسالمی ارتجاعی

آنها اصلی را برای خود به . جنايتکار است
اند که هر دنائت و عنوان مجسمه افتخار تراشيده

علت حضور جمهوری اسالمی در خيانتی را به
     ۵ادامه در صفحه  ... تبرئه ايران توجيه و 

  

 کندتغيير میو دولت با تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب 



   ،  

  ۵صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ ماه  بهمن ٢٣٩شماره         

  ...)توفان(بيانيه حزب کار ايران 
-آنها با تحريم ايران و گرسنگی دادن به. کنندمی

مردم موافتند و نرسيدن دارو بهمردم ايران و 
جنايتکارانه ترامپ و امپرياليسم آمريکا را  نقش

دروغ و فريبکاری . شونددر اين امر منکر می
در قاموس اين اپوزيسيون خودفروخته 
سازمانيافته است چون مواجبش را سازمانهای 

-اند چون بهآنها مدعی. رداختامنيتی خواهند پ
است قتل " قاسم سليمانی تروريست"زعم آنها 

دست يک وی و نقض حق حاکميت ملی ايران به
کشور سرکوبگر ومتجازو اشکالی ندارد و تجسم 

آنها حاضرند برای . اجرای عدالت جهانی است
زير پا هر اصول و ضوابطی را به ويرانی ايران 

ه کسی امپرياليسم و اين خيانت است ک. بگذارند
ايران دعوت کند و ميزبانی آنها صهيونيسم را به

را بپذيرد و خود را پشت جنايات جمهوری 
 . اسالمی پنهان کند

 جنگ و تحريم و تجاوز  نه به
مخالف ويرانی و ) توفان(حزب کار ايران

فروپاشی ايران است و برضد اين همدستی 
فروخته صهيونيسم و اپوزيسيون خود -امپرياليسم

مسئله تعيين . کندايران در درجه اول مبارزه می
داری جمهوری تکليف با جمهوری سرمايه

دست اسالمی وظيفه خلق ايران بوده و بايد به
مخالفت با تحريم و جنگ . مردم ايران انجام شود
شود گفته می. خفت نيستبه مفهوم تن دادن به

رژيم ايران در پشت پرده با آمريکا در پی  
اين يک اصل بورژوائی ديپلماسی . ذاکره استم

مهم . در جهان است وکوچکترين اشکالی ندارد
. آيداين است که از اين مصالحه چه بيرون می

اگر قتل قاسم سليمانی و فشار ايران و جهان به 
ای منجر شده، اجرای توافقنامه هستهآمريکا به

ها برداشته گردد و اموال مصادره شده تحريم
انونی ايران پس داده شود طبيعتا چنين غير ق

ای  بنفع مردم است ولی چنانچه اين مصالحه
مذاکرات برای وقت کشی و پايمال کردن حقوق 

-ايران صورت گيرد اقدامی خائنانه محسوب می
-امروز امپرياليسم آمريکا و همدستانش به. شود

اند هيچ شدت در جهان و منطقه منزوی شده
رايط برای کسب حداکثر زمانی بهتر از اين ش

امتيازی که آمريکا در شرايط . امتياز نبوده است
امروز ندهد در شرايط نامناسب فردا در 

ايران نخواهد داد و آور هرگز بهوضعيف خفت
يابد زيرا هر کس خطر جنگ نيز افزايش می

امپرياليسم داد بايد دستش را بدهد و انگشتش را به
صالح ميهن . قیقوت خود بااين منطق هنوز به

ما در عقب نشينی تا جائی است که منافع 
منافع   بايد تمام  اگر نشود وتامين شود برشمرده 

  .خطر انداختامپرياليسم را در منطقه به
 چه بايد کرد؟

نخستين گام درجهت يک راه حل سياسی برای 
خروج ازبن بست کنونی تشکيل يک جبهه 

نها در ای تچنين جبهه. مردمی و انقالبی است

بخشيدن صف دوستان و دشمنان  بستر شفافيت 
به نظر حزب ما اين . مردم ايران ميسر است

شفافيت صف کسانی را که دست در دست 
دارند، از صف نيروهای  ها گام برمی امپرياليست

بايد هرگونه تحريم اقتصادی . کندصميمی جدا می
و مداخله نظامی را محکوم کرد و در مقابل 

تصادی نوليبرالی، دزدی و فساد و سياستهای اق
اختالس و سرکوبهای سياسی ايستاد و هرگونه 
تغيير و تحول سياسی را وظيفه داخلی مردم 

پيوند مبارزه برای حقوق . ايران دانست
دمکراتيک کارگران وعموم زحمتکشان و عدالت 
اجتماعی با مبارزه عليه امپرياليسم و مزدورانش 

قالبی ومردمی را هويت و شخصيت چنين بديل ان
  .کندتعريف می

شک نيست ترور قاسم سليمانی و خطر جنگ 
خارجی بر مبارزه طبقاتی تاثير گذاشته است و 
موجب تنفسی برای رژيم شده است، ليکن اين 

توده مردم که از . تاثيرات کوتاه مدت است
هرگونه حقوقی محرومند و با فقر و تبعيض و 

. واهند خاستاند دوباره به پا خسرکوب مواجه
تهديدات خارجی همواره مورد سوءاستفاده رژيم 

کردن مردم در  جمهوری اسالمی برای متحد 
اين تهديدات ايجاد . پشت سر خود بوده است

پذير  تمرکز در دستان معدودی خودکامه را توجيه
. کند سازد و جامعه را به جامعه جنگی بدل می می

عينی در ها بطور  در حقيقت تهديدات امپرياليست
خدمت ادامه تسلط استبداد در ايران قرار دارد و 

  .کند رژيم واليت فقيه را تقويت می
های غيرقانونی  دفع خطر خارجی و رفع تحريم

نفع جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان به
است، شرايط را برای پيشروی مبارزه طبقاتی 

  .کند و جز اين نيست فراهم می
 مسافربری هواپيمایاصابت موشک به

در پايان بيانيه از اين خبر دردناک مطلع شديم و 
. بايد نظريات خويش را در اين زمينه تکميل کنيم

همانطور که در بيانيه اشاره کرديم سياستهای 
-آفرين، قانونطلبانه، تجاوزکارانه، تشنججنگ

ستيزانه امپرياليسم آمريکا، جوی مملو از ناامنی 
. اد کرده استو تشنج در سراسر جهان ايج

هيچکس در هيچ کجای جهان از امنيت قانونی و 
. حمايت جهانی سازمان ملل برخوردار نيست

ديگر . زندزبان زور و قلدری حرف آخر را می
قانون تاکنون معتبر جهان به  قانون چنگيزی 

اين ناامنی . بدل شده است" تر استحق با قوی"
يست و تشنج تنها حاکم در فضای ايران و عراق ن

که مقامات رسمی ايرانی در عراق و يا هواپيمای 
مسافربری اوکرائينی در ايران مورد اصابت 

در . گيرندموشکهای آمريکائی و ايرانی قرار می
نيز هواپيمای مسافربری مالزی در  ٢٠١٤سال 

منطقه متشنج و جنگی اوکرائين که محصول 
تجاوز و دخالت روشن ناتو و آمريکا در امور 

وکرائين و ايجاد فضای تشنج و جنگی داخلی ا
. بود، قربانی اين فضای تروريستی ناتو شد

فاجعه سقوط هواپيمای اوکرائينی در ايران که 
بسياری از هموطنان ما را نيز قربانی کرد، در 
اين جو متشنجی که محصول سياستهای 

باشد و نه آخرين آن آمريکاست، نه اولين آن می
گردن قيم آن بهخواهد بود و مسئوليت مست

رژيم آنچه به. آفرين آمريکا استامپرياليسم تشنج
گردد، فقدان شفافيت و دروغگوئی ايران برمی

اين چوپانان دروغگو . مردم استاين رژيم به
دست نخواهند هرگز اعتماد مردم ايران را به

بينند که سازمانهای جاسوسی مردم می. آورد
اسرار رژيم حتی  آمريکا، کانادا، استراليا از همه

زودتر از مسئوالن آن خبر دارند و مضطرب 
مردم ايران حق دارند که از اين همه . شوندمی

ناامنی واهمه داشته باشند و ندانند که آيا مسئوالن 
ی هستند که نااليق و مکتبی رژيم دارای آن توانائ

از حريم هوائی ايران در مقابل موشکهای کروز 
. آمريکائی دفاع کنند يا خير به الفزنی مشغولند

آنها حق دارند خواهان استعفای مسئوالن مکتبی 
نبايد گذاشت ملت . و نااليق اين رژيم باشند

شريف ايران که نشان دادند، آماده مبارزه 
ها وارد آنضدامپرياليستی، عليرغم ستمی که به

از . شده، هستند، گروگان امپرياليسم آمريکا شوند
اين عدم لياقت و دروغگوئی مزمن رژيم، 

طوريکه کنند، بهامپرياليستها نيز سوءاستفاده می
شود که سفير همان تجربه سوريه تکرار می

انگلستان دخالتگرانه، در تظاهرات اعتراضی 
ان زبدانشجويان شرکت کرده و آقای ترامپ هم به

فارسی برای دانشجويان پيام داده که بر روی 
حمايت امپرياليسم آمريکا حساب جداگانه باز 

" موقعبه"معلوم نيست چه دستان مرموزی . کنند
سفير انگلستان را از زمان آغاز اعتراضات با 

حال بايد . ميدان آورده استخبر کرده و وی را به
در  چين شده آنهاتيراندازی عمال دستمنتظر تک
حزب ما خواهان استعفای ماموران . ايران بود

نااليق رژيم و محاکمه آنها بوده و فضای متشنج 
اند، ها خلق کردهو ناامنی را که آمريکائی

داند که اين امر هم بايد در محصول اين فاجعه می
-صحنه محکمه با حضور خبرنگاران و رسانه

نقش امپرياليسم . های گروهی جهان روشن گردد
ارزش دانستن بايد در يک دادگاه علنی در بی را

. شدت افشاء کردجان انسانها و ترور آنها به
امپرياليسم آمريکا و سخنان   حزب ما دخالت

شرمانه سفير انگلستان را در ترامپ و حضور بی
ضرر تظاهرات ضد رژيمی محکوم کرده آنرا به

مصالح مبارزات ضدامپرياليستی و دموکراتيک 
ن دانسته زيرا بذر نفاق و بدنامی را مردم ايرا

اين مردم ايران هستند که بايد رژيم را . پراکندمی
پاسخگوئی وادار کنند و دادرسی و دادخواهی به

با هشياری . نمايند و نه ترامپ و سفير انگلستان
های امپرياليستی برای تجزيه و بايد از دسيسه

  . ويرانی ايران ممانعت کرد
ه نظام يران علينقالبی مردم اما از مبارزات ا

  ۶ادامه در صفحه  ... یداره يسرما

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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، برای کسب آزادی، یاسالم یورجمه

    !ارضی ايران دفاع می کنيم دموکراسی و
ما خواهان محاکمه مسئوالن الفزن و دروغگوی 
ايرانی در دادگاهی علنی هستيم تا در آن نقش 

 !مپرياليسم آمريکا نيز افشاء شودتشنج آفرين ا
ما خواهان خروج حضور نيروهای امپرياليستی 

 منطقهو دخالت در امور داخلی کشورهای 
  !ميهست

دست امپرياليسم ! م و تجاوز ينه به جنگ و تحر
  !ران و منطقه كوتاه باديكا ازايآمر

***  
  ...تضاد های سرمايداری امپرياليستی

داری کاری جز ايهالمللی و سرمبورژوازی بين
دهند و مشکالت اجتماعی انجام نمیافزودن به

را نيز به آن غيرقابل رفع  همواره مشکالت جديدِ 
  ."کنند اضافه می

کنفرانس بعد از بحث در مورد عواقب سياستهای 
داری که زندگی مردم جهان را نئوليبرالی سرمايه

و هنوز هم از جانب بانک   فاجعه تبديل کردهبه
المللی  پول، سازمان تجارت ی، صندوق بينجهان

شود به نتايج آن جهانی با قهرضدانقالبی دنبال می
 :اشاره کرد و آورد

بياد بياوريم که چگونه آنها وعده صلح و رفاه "
را دادند و " نظم نوين جهانی"برای همه در 

شدن سرمايه موعظه کردند که جهانی
يک " به، زمانی که جهان را )گلوباليزاسيون(

استثمار و وجود تبديل کرد، به" دهکده کوچک
طبقات اجتماعی پايان خواهد داد و مشکالت 

 ! بشريت را خواهد زدود
طبقه کارگر و مردم ستمديده جهان در روند 
وخامت شرايط زندگی و کار، خالف اين ادعاها 

کارگران، با تجربه خود در . اندرا تجربه کرده
ش دستمزدها، بيکاری، کاه جريان افزايش
دليل کاهش خدمات اجتماعی و افزايش فقر، به

تر و ماليات بر مردم و وخيم افزايش بهای کاالها 
تامين ضروريات اوليه   شدن شرايط حتی برای

شوند که اين حقيقت نزديک میزندگی، دارند به
داری برای آنها زندگی انسانی  نظام سرمايه

اين  نخواهد ساخت و آن کس که منشاء همه
باشد که توليد مشکالت است، اين حقيقت می

داری برای افزايش سود انحصارات برپا سرمايه
 .شده است

اين پوسيدگی اوضاع خود را در بحرانی که 
آن بسياری از کشورهای وابسته هم اکنون به

-کند  و در جهان سرمايهاند آشکار میکشيده شده
شد ُکندشدن رعنوان يک کل، منجر بهداری به

ويژه در توليد صنعتی و همراه با  اقتصادی به
افت استفاده از ظرفيتها و تعطيلی کارخانجات و 

هايی وجود دارند که نشانه. بيکارسازی شده است
داری بسيار بحران آينده در اقتصاد جهان سرمايه

و اين . خواهد بود ٢٠٠٨تر از بحران سال جدی
رصتی بار، چون کشورهای عمده امپرياليستی ف

برای مداخالت مرکزيت يافته ندارند، اين بحران 
  .تری خواهد داشتعواقب مخرب

-امپرياليستی و بينهم اکنون تشديد تضادهای بين
انحصاری وافزايش مناقشه بر سر منافع منجر 

اين تضادها و . شده است" های تجاریجنگ"به
امپرياليستی برای   مناقشات از تالش انحصارات

شوند و مطمئناً تأثير سود ناشی میکسب حداکثر 
 .منفی بر اقتصاد جهانی دارند

توسعه ناموزون كشورهای امپرياليستی و 
انحصارات، دقيقاً مانند توسعه بنگاهها و بخشهای 

ناهمسانی درسطح قدرت منجر به افتصادی، 
گروههای سرمايه مالی انحصاری و كشورهای 

خواست بهنوبه خود شود و اين بهامپرياليستی می
امپرياليستهای . گرددتقسيم جديد جهان منجر می

 -های آلمان آمريکا، چين، روسيه و امپرياليست
اند و اتحاديه اروپا را فرانسه که غرق در تناقض

. های متفوق هستندزير کنترل دارند، امپرياليست
تنش بين آمريکا و چين در خط اول مناقشات 

 ."... داردامپرياليستهاِی غالب قرار بين
  *** ...             دامه دارد

  ...مبارزه برسر مضمون شعار
کنند، سازمان فدائيان اقليت، حکمت ارتزاق می

گروه مائوئيست سربداران، راه کارگر هيئت 
هاِی چنِد ديگری شرکت فعال اجرائی و گروه

اين وضعيت نامطلوب ما را بر آن داشت . دارند
  .ازيماين بحث بپردکه بيشتر به

خواهان سرنگونی رژيم ) توفان(حزب کار ايران
حزبی که . جمهوری اسالمی است داریسرمايه

هدف و منظور خود را سرنگون ساختن حکومت 
کنونی قرار داده است، ناگزير بايد در فکر اين 
باشد که چگونه حکومتی را جايگزين حکومت 

اين شعار و . قديمی که بايد سرنگون شود بنمايد
ای ما طبيعتا يک شعار ترويجی و مرحله خواست

است و جهت فعاليت حزب ما را روشن بيان 
کند که ما خط تمايز روشنی با آن اپوزيسيونی می

عنوان اپوزيسيون داريم که تالش دارد به
" پلوراليسم اسالمی"جمهوری اسالمی در کادر 

ماند، در انتخابات تقلبی شرکت همواره باقی به
آنها روی آورد و ی نيز بخت بهکند و شايد روز

حزب رويزيونيستی . رئيس جمهور ايران شدند
. توده ايران از قماش اين نوع اپوزيسيون است

ای بوده و برای ما خواست فوق يک شعار مرحله
در عين حال مناسبات توليدی حاکم بر ايران را 

چشمان گذارد خاک بهنيز روشن کرده و نمی
دارانه ج سياستهای سرمايهمردم پاشيده شود و نتاي

پای داری را بهکشانه اين رژيم سرمايهو بهره
که گويا وجودشان صرفا يک مسئله " آخوندها"

مبارزه ما با . شخصی و اتفاقی است بنويسند
رژيم کنونی مبارزه با آخوندها و ماليان نيست 

است که از باورهای  دارانیسرمايهمبارزه با 
سلطه خويش استفاده  دينی مردم نيز برای حفظ

اين نوع تبليغات اپوزيسيون ايران که . کنندمی
مضمون مناسبات توليدی حاکم را از اين شعار 

اين ترتيب علل فقر، نابسامانی، کند و بهحذف می
را تنها ... گرانی، اختالس، دزدی، پارتی بازی و

اندازد، قابل قبول می" آخوند"و " اسالم"گردن به
نيروهائی است که دشمنان  نيست و در خدمت
زيرا عدم روشنگری در . زحمتکشان هستند

معنی مسئله گزينش رژيم آتی ايران، الزاما به
نيست، زيرا که " جبهه براندازی"برنامگی بی

داری جمهوری اسالمی جای خالی رژيم سرمايه
-احتمال قوی و مجددا يک رژيم سرمايهرا به

تبليغات اين اين نوع . داری ديگر پر خواهد کرد
کند که اگر شبهه را ناآگاهانه در مردم ايجاد می

سلطنت در ايران بر سر کار آيد و يا يک مشت 
کراواتی زمام امور را در دست بگيرند از دزدی 

برانداز و غارت و يا اجرای سياستهای خانمان
بوده ديگر " آخوندها"نئوليبرالی که زير سر 

حزب . شودخبری نيست و ايران بهشت برين می
برای جلوگيری از اين ) توفان(کار ايران

هواداران "سوءتفاهمات و در ضمن افشاء 
معتقد است " جبهه براندازی"و " سرنگونی رژيم

که بايد هر چه سريعتر و عميقتر از ظاهِر 
گذر کرد و به مضمون و  خواست سرنگونی

اين خواست در وضعيت . هدف غائی آن پرداخت
   .برم بوده و فوريت داردکنونی ايران بسيار م

گشا حزب ما برای تعيين شعارهای صحيح و راه
تعصب کور تکيه بر مبنای اوضاع کنونی به

در شرايطی که سرنگونی يک نظام . کندنمی
داری بر اساس توازن قوای طبقاتی و سرمايه

داليل ديگر مقدور نباشد، جايگزينی هر نوع 
يک جمهوری  شکل حکومتی از جمله

. رژيم کنونی مرجح استتيک نسبت بهدموکرا
-ولی مضمون اين حداقل خواسته سياسی که به

عنوان بديل حکومتی مطرح است، بايد روشن 
بايد روشن گردد که اپوزيسيون ايران . باشد

خواهان کدام نوع حکومت است که بايد جای 
صرف . رژيم جمهوری کنونی اسالمی را بگيرد

ازگوی ماهيت موافقت با سرنگونی اين رژيم، ب
-انقالبی خواستاران اين تغيير نيست، بلکه می

تواند نشانه نوکرصفتی و وابستگی و خيانت اين 
ويژه وقتی به. نيز باشد" براندازی"هواخواهان 

-که اين عده در مقابل پرسش محقانه شما پا به
و ما " همه با هم"شوند گريز گذاشته و مدعی می

جبهه "ح کرده نبايد مسايل مورد اختالف را طر
دانند که آنها می. را تضعيف کنيم" سرنگونی
اين پرسش، دست نوکران اجنبی و پاسخ به

همين جهت است کند و بهدشمنان ايران را باز می
گيريد با که هر بار شما مچ اين خائنان را می

شما همدست "برچسب اتهام و هوچيگری 
اين . آيندميدان میبه" جمهوری اسالمی هستيد

-يگانگان چون خودشان در ترس و التهاب بهب
-کنند، بهزندگی می شانمواضع ضدايرانیخاطر 

اين توهم دچارند که مبارزان صادق از اين 
های آنها هراسناکند و از افشاء اين بازیهوچی
  ٧ادامه در صفحه  ... بگيران اجنبی حقوق

  

 امپرياليست آمريکا در جهان، سرمنشاء همه فجايع است  آفرينیِ ايجاد ناامنی، تشنج و حادثه
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  ٧صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ ماه  بهمن ٢٣٩شماره         

  ...مبارزه برسر مضمون شعار
ده ايران را قربانی آنها آين. خودداری خواهند کرد

حل مسايل . کنندنظرانه خود میمصالح روز و تنگ
. روز ايران بدون توجه به آينده کشور ما عملی نيست
. امروز و فردا را بايد در پرتو يک سياست نگريست

فراموشی را به فرداامروز، بهانه توجه بهشود بهنمی
اين فراموشی در واقع مرز ميان دوستان و . سپرد
کند و دقيقا اين نان انقالب ايران را مخدوش میدشم

برای . کنندهمان سياستی است که اين عده دنبال می
ياران آمريکا و اسرائيل طبيعتا مسکوت گذاردن 
ماهيت حکومت آينده ايران و يا ماهيت تغييراتی که 

انجام گيرد مفيد و در راستای سياست آنهاست،  بايد 
وانه خلق ايران انجام پشتزيرا هر تغييری  اگر به

نگيرد و سياست روشن انقالبی برآن حاکم نباشد، 
نفع امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه است تغييری به

مستعمره بسازد خواهد از ايران کشوری نيمهمیکه  
رژيم  .و دستاوردهای انقالب بهمن را پس بگيرد

مستعمره رژيمی سرکوبگر، حاکم بر اين کشور نيمه
خواهد بود که ما نمونه آنها را ... غارتگر وضدبشر، 

بايد با اين فريبکاری . ايمدردودمان پهلوی تجربه کرده
دهند که ياران آمريکا مبارزه کرد که چنين جلوه می

گويا آمريکا مبشر آزادی خواهی و مجری حقوق بشر 
همه  در سراسر جهان است و حضورش در ايران به

. بخشدان تحقق میخواستها و آرزوهای مردم اير
کوشند آمريکا را ناجی بشريت نوکران بيگانه می

  .  جلوه دهند
ی جبهه"اين حقيقت همه دانسته است که در اين 

هائی نظير هيالری کلينتون، شخصيت " براندازی
نظاير آنها ... ترامپ، نتانياهو، دمحم بن سلمان و دونالد 

نيز حضور دارند و جيبهای اين اپوزيسيون 
خواه را با دالرهای خويش به عنوان گونیسرن

افشاء قرار گيرند، پر متحدانی که نبايد مورد حمله و 
امکانات مالی، اطالعاتی، فنی، تجهيزاتی،  کنند و می

 کشور دردر خارج از  خود را...ای وحقوقی، رسانه
اختيار آنها قرار ميدهند تا دروغ بگويند و توطئه کنند 

اين . دمندايران بهو تجاوز به و در شيپور تحريم
اپوزيسيون سرنگونی خواه، ستون پنجم امپرياليسم و 

همين جهت نيروهای به. صهيونيسم در ايران است
کنند که فرقشان با اين مجموعه   انقالبی بايد روشن

ناسالم در کجاست، چه عواملی آنها را از اين باند 
  سازدتبهکار جدا می

- ايران فردا برسر کار میروشن است رژيمی که در 
ارتش اجانب بر دست مردم ايران و نهآيد تنها بايد به

مردم ايران شايسته يک رژيمی هستند . سر کار آيد

که محصول تجاوز و تهديد امپرياليستی و 
نشانده و مردم ايران رژيم دست. صهيونيستی نباشد

مردم ايران خواهان . خواهندامپرياليسم نمیوابسته به
می هستند که ماهيتا دموکراتيک و ملی بوده و نه رژي

ای برای رفع تبعيض و تنها سياست داخلی سازنده
کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد بلکه در  حداقل

عرصه خارجی نيز سياستی انقالبی در حمايت از 
رژيمی که در . نيروهای انقالبی منطقه اتخاذ کند

در تعيين  حق مللآيد بايد بهايران بر سر کار می
دست اجنبی دست خويش و نه بهسرنوشت خويش به

احترام بگذارد و تماميت ارضی ايران و حق حاکميت 
اين رژيم . رسميت بشناسدملی ايران و ساير ملل را به

بايد منافع زحمتکشان و اکثريت خلق ايران را در 
حقوق دموکراتيک  مردم ايران نظر بگيرد و به

ای دموکراتيک را برقرار کند احترام بگذارد، آزاديه
و ايرانی بنا نهد که آمادگی رشد مبارزه طبقاتی در آن 

اينگونه مسايل بايد مضمون مبارزه ما . افزايش يابد
در غير اين . را برای سرنگونی اين رژيم تعيين کند

صورت صرف سرنگونی اين رژيم بدون روشن 
ايران و کردن مضمون سياسی آن جز صدمه زدن به

خواست . ای در بر نخواهد داشتايران نتيجه مردم
مضمون سياسی سرنگونی بدون شفافيت بخشيدن به

سرنگونی، تنها انتقامجوئی و عنادورزی سياسی و 
  .وسطائی استشخصی و خونخواهی قرون

خواهيم که ضدامپرياليست، ما ايرانی می
پرستی، نژاد ضد ضدصهيونيست، ضد فاشيست و

. نيروی خود باشدو متکی به دموکرات، مستقل، آزاد
ما که مضمون سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی را 

دارانه آن را در حتی اگر ماهيت سرمايه خواهان آنيم
  . دهندچنين خصوصياتی تشکيل می -نظر نگيريم 

سلطنت طلب و مجاهد و يا ياران آمريکا و اسرائيل 
ی شرکت آنها در جبهه. خواهان چنين ايرانی نيستند

برای . اندازی برای تحقق آمال مردم ايران نيستبر
آن است که با همدستی مشتی اپوزيسيون ايرانی 
خودفروخته که بر تمام اين خواستها خط بطالن 

در ايران نايل آيند و عمال  تغيير رژيمبهاند، کشيده
نشانده خويش را بر مسند قدرت بنشانند و برای دست

اين بار از حمايت   استقرار خويش مجدد کشتار کنند و
با اين شعار . امپرياليستها نيز برخوردار باشند

گيرد و سرنگونی که دورنما را از مردم ايران می
تنها خواست بيگانگان را بازتاب می دهد بايد مبارزه 

اگر ما مضمون سرنگونی را از هم اکنون . نمود
روشن نکنيم و مردم وطبقه کارگر را بر اساس آن 

زمانی فرخواهد رسيد که کار از کار آموزش ندهيم 

دشمن . خواهد گذشت که آنگاه ديگر خيلی دير است
عمده ما کسانی هستند که به اين خواستهای مردم 

-ايران توجه ندارند و در فکر غارت ميهن ما می
گونی رژيم جمهوری سرن"اين هواداران . باشند

اين لنگد بهميِت استداللشان میکُ وقتی " اسالمی
هر رژيمی جای اين  رژيم "برند که ل پناه میاستدال

باالتر از سياهی رنگی "و يا " بيايد خوب است
جز جنبه در حاليکه اين نوع استدالل به" نيست

شعاری آن تنها حرف پوچ است، زيرا از تحليل 
. شودمشخص از شرايط مشخص ايران نتيجه نمی

- رژيمی را سرنگون کردن بدون آنکه رژيمی را به
بر سر کار بيآوريم تنها با اين هدف صورت  آنی جا
گيرد که آشوب آفرينی کنيم که هرگز مورد پذيرش می

ايران متالشی . خلق ايران و گزيده مطلوب وی نيست
اين تنها آرزوی . کندو پاره پاره را کسی آرزو نمی

آنها از . دشمنان ايران از جمله آمريکا و اسرائيل است
توانند با کنند زيرا میمیايران فروپاشيده حمايت 

حضور نظامی خود نفت و گاز ايران، مس و طال و 
همانگونه که در عراق و ليبی ... اورانيوم ايران و

با اين ) توفان(حزب کار ايران. کنند غارت کنندمی
با اين سرنگونی امپرياليسم، . سرنگونی موافق نيست

و  صهيونيسم، وهابيسم و نوکران ايرانی آنها موافقند
يافتگی شرايط عينی و ذهنی بدون توجه به سطح قوام

جامعه خواهان تعجيل در سرنگونی برای ايجاد 
نيروهای انقالبی و . اندآشوب و ناامنی در ايران

مسئول در ايران، ويرانی ايران را شرط سرنگونی 
دهند بلکه خواهان آن چنان سرنگونی هستند قرار نمی

را همه جامعه احساس که مضمون مترقی و انقالبی آن
کند و در امنيت از دستآوردهای اين سرنگونی 

مردم ايران از اين نوع سرنگونی . برخوردار شود
 .  کننددفاع می

**** 
  به توفان در تلگرام خوش آمديد
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داری تضادهای سرمايه
  شوندامپرياليستی تشديد می

مبارزه طبقه کارگر و خلقهای 
  )١(گيردتحت ستم اوج می

کنفرانس احزاب برادر در سال گذشته با 
موفقيت برگزار شد و در شرايط پنهان و 

. پايان رسيدکاری بهت اصول مخفیرعاي
در اين کنفرانس رفقای احزاب و 
سازمانهای برادر از چهار قاره جهان در 
مورد شرايط کشور خود و سطح مبارزات 

اين گزارشات . طبقه کارگر گزارش دادند
بسيار اميدبخش بود و گواهی بود بر تداوم 
. مبارزه انقالبی و طبقاتی در سراسر جهان

-داری به، صهيونيسم و سرمايهامپرياليسم
محاصره خلقها و طبقه کارگر جهان در 
آمده است و هرچه دامنه نئوليبراليسم 
گسترش يابد مقاومت طبقاتی و ملی 
کارگران و ملتها و خلقهای جهان بر ضد 

در سند . يابددشمنان بشريت افزايش می
  :آيدپايان کنفرانس می

های المللی احزاب و سازمانکنفرانس بين"
در ماه ICMLPO  -مارکسيست لنينيست 

اکتبر در زمانی برگزار شد که مردم آسيا، 
آفريقا و آمريکای التين يکی پس از ديگری 

 ۶ادامه در صفحه ... .اندخاستهپاهب

حزب واحد طبقه کارگر " حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: نندگانسخنی با خوا
نظريات و پيشنهادات خودرا . اين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد. ايران است

به ما کمک . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد برای ما
نشريه ما را در توزيع اين . مالی برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .ی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمتياری رسانيد، هزينه گزاف پس

سرنگونی رژيم شعار مبارزه بر سر تعيين مضمون 
   داری جمهوری اسالمیسرمايه

کند و امر کسب را طرح می" سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی"شعار  روشن است کسی که
دهد، بايد خود روشن کند که اين قدرت سياسی را در دستور کار خود و يا ديگران قرار می

تا اينجا، گفتار وی تنها در عرصه . خواهد تعويض نمايدحکومت را با چگونه حکومتی می
نانی ميدان پيشگوئی و بيان آرزوها بسيار گسترده کند و برای بيان چنين سختئوری حرکت می

  . ای بر آن مترتب باشداست، بدون آنکه نتايج عملی
تنها يک دورنماست و نه الزاما واقعيت  ،مسئله کسب قدرت سياسی در يک مبارزه سياسی

و نه  -برای تعيين شعارهای تاکتيکی روز . روز که فوريت و جنبه عملی داشته باشد
، بايد وضعيت سياسی کنونی را مد نظر  -کنندور که سمت حرکت را روشن میخواستهای د

بدون تحليل مشخص از شرايط مشخص که شامل وضعيت . قرار داد و نه شرايط آرزوئی را
روز  یشود تاکتيکهاشوند، نمیدرونی و بيرونی ايران و شرايط عينی و ذهنی جامعه ما می

  .مبارزه را تعيين کرد
نی ايران وضعيت سياسی بلبشوئی ايجاد شده است که دشمنان انقالب ايران در اوضاع کنو

خواست سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی به . کنندنيز در پيدايش آن نقش موثری بازی می
ابزاری برای آشوب، فروپاشی، نفوذ امپرياليسم و صهيونيسم و سرپوشی بر مناسبات توليدی 

های ايران در در مقابل سفارتخانه یتظاهرات اعتراض در هر. حاکم برايران بدل گشته است
سرنگون باد جمهوری "و يا " مرگ بر جمهوری اسالمی"ای ايرانی با شعار خارجه، عده

. دورنما و نتايج تحقق اين شعارها فکر کرده باشندآيند، بدون آنکه بهميدان میبه" اسالمی
شوند، ولی بانيان اين ان آنها يافت میای عناصر صميمی ولی نادان نيز  در ميمسلما عده

ويديوئی را مشاهده کرديم . شعارها در شرايط کنونی کشور ما افراد ناسالم و حتی مشکوکند
در ايران، در مقابل  ١٣٩٨مناسب کشتار اخير در آبانماه که يک بانوی تظاهرکننده ايرانی به

مرگ بر "ر ادامه آن شعار داد و دکنسولگری ايران، شعارهای افشاگرانه ضد رژيم می
را که در ايران توسط مردم طرح شده بود فرياد کرد، فورا عوامل " مجاهد و مرگ بر پهلوی

کردند که نبايد برضد " آگاه"کناری کشيدند و خبر را بهپشت پرده اين تظاهرات اين خانم بی
ری را متحدان آنها در مبارزه برضد جمهوری اسالمی شعاری طرح کند که اين همکا

جبهه "طلب و مجاهد متحدان اين خانم توضيح دادند که سلطنتآنها ظاهرا به. مخدوش نمايد
توضيح " تئوريک"آنها از نظر . هستند و نبايد مورد افشاء و حمله قرار بگيرند" براندازی
خانم . ما، رژيم ماليان است و بايد اين رژيم را آماج حمله قرار داد" دشمن عمده"دادند که 

عيان در شد بهعاردهنده که بسيار از اين امر ناراحت بود و ناراحتی و غضب وی را میش
اش ديد، با شعار سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی، دور جديدی از مخالفت را با چهره

حزب کمونيست "اينکه اين تظاهرات در زير سايه پرچم  رژيم حاکم ايران آغاز کرد، جالب
طلب و مجاهد، ت و فعاالن آن با اين تاکتيک ماليمت نسبت به سطنتگرفانجام می" ايران

البته اين مسئله تنها نظر بازيگران اين نمايش در مقابل سفارتخانه ايران . کامال موافق بودند
صراحت نيست، رهبران حزب کمونيست کارگری ايران نيز از اين سياست حمايت کرده و به

ايران موافقند، زيرا آنها نيز خواهان سرنگونی وز آمريکا بهکنند که با تهديد و تجابيان می
گويند وظيفه ما در صراحت میآنها به. شوندرژيم اسالمی بوده و ماال متحد ما محسوب می

های فراوان برای سرنگونی های ضدجنگ، بلکه ايجاد جبههشرايط کنونی نه ايجاد جبهه
اسرائيلی همه سايه روشنهای  -آمريکائی  در اين کارزار. باشدرژيم جمهوی اسالمی می
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